Výročná správa
neinvestičného fondu Námestovský anjel
za rok 2010

1. Vznik, ciele a definovanie vízie

Námestovský anjel n.f. začal pracovať po krátkom a spontánnom období príprav dňa 5.2.2010.
Vo svojom štatúte si vytýčil za cieľ „ združovať finančné prostriedky pre pravidelnú i jednorázovú pomoc
rodinám a jednotlivcom, ktorí sa z dôvodu ťažkej choroby alebo iných závažných dôvodov ocitli vo vážnej
finančnej tiesni “. Okrem tohto hlavného cieľa sa ako prirodzený vedľajší efekt pridali aj ciele vedľajšie a to :
- pestovanie povedomia občianskej spolupatričnosti založenej na ľudskosti a citlivom vnímaní svojho okolia,
ako protiváhy k apatii a nevšímavosti
- výchova mladých k poznaniu, že pre spoločnosť aj pre nich samotných je dobré a prirodzené pomáhať iným
- inšpirovanie jednotlivcov a firiem k charite a filantropii vo svojom domácom prostredí, s možnosťou
bezprostredne sledovať a ovplyvňovať dosah svojej pomoci

2. Hospodárske výsledky
Námestovský anjel n.f. nevyvíja žiadnu podnikateľskú činnosť a jeho príjmy v roku 2010 pozostávali
z vkladov štyroch zakladateľov fondu vo výške 264 eur ( tzv. základné imanie fondu ) a príspevkov od
fyzických osôb v sume 3792 eur a organizácií v sume 64 eur. Rozdelených bolo celkovo 3450 eur ( z toho
3370 cez účet a 80 eur bolo vyplatených v hotovosti ). Zostatok na účte k 31.12.2010 bol 670,02 eur , bol
preúčtovaný do nasledujúceho roku a skladal sa z vkladov zakladateľov, zostatku príspevkov darcov v sume
406 eur ( ktorý tvoria dosiaľ nerozdelené príspevky darcov a sú zároveň aj hospodárskym výsledkom fondu
v roku 2010 a ) a úrokov banky 0,02 eur.
Nakoľko fond pracuje len 5.2.2010, nemohol byť zapísaný do registra žiadateľov o 2 % z dane príjmov
fyzických a právnických osôb.
Fond nemá nijakých zamestnancov a všetky výdavky spojené s jeho chodom sú financované zakladateľmi
fondu alebo formou sponzorstva . Preto sú príspevky darcov poskytované príjemcom pomoci vždy v plnej
výške.
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3. Prehľad o činnosti fondu
Činnosť fondu okrem samotného poskytovania finančnej pomoci rodinám v núdzi spočívala aj v mapovaní
sociálnej situácie rodín v meste a regióne, oslovovaní a získavaní darcov a budovanie povedomia o fonde a
jeho cieľoch. Každá z týchto oblastí si zaslúži samostatný popis.

3.1 Poskytovanie finančnej pomoci

V roku 2010 sme pravidelnými mesačnými príspevkami podporovali 5 rodín ( v ktorých je spolu 22 detí a z
toho sú 3 neúplné rodiny s jedným rodičom ). Ďaľším dvom rodinám sme poskytli jednorázovú finančnú
výpomoc na čiastočnú úhradu pooperačnej liečby a financovanie zdravotnej pomôcky.
Forma pravidelnej finančnej pomoci bola zvolená hlavne z dôvodu ťaživej finančnej situácie v týchto
rodinách. Aj preto, lebo sme po získaní množstva informácií z prostredia školy, sociálneho úradu, lekára a
tiež na základe osobných stretnutí s rodinami nadobudli istotou, že rodiny vedia s finančným darom
zodpovedne nakladať a využijú ho predovšetkým pre potreby detí.
Okrem vlastnej finančnej pomoci sa nám podarilo pre 2 rodiny sprostredkovať poberanie pravidelnej
finančnej pomoci od nadácie Dobrý anjel ( táto pomoc vyplývala z diagnózy rakovina resp. cystická fibróza ).
Okrem finančnej stránky pomoci sa podarilo sprostredkovať pre 4 deti týždenný tábor pre deti zo sociálne
slabších rodín.

3.2 Mapovanie sociálnej situácie

Mapovanie sociálnej situácie v meste Námestovo samozrejme predchádzalo výberu podporovaných rodín.
Pozostávalo zo získania a overovania informácií od orgánov mesta, sociálneho úradu a ďaľších zdrojov.
Niektoré rodiny neboli vhodné pre finančnú pomoc kvôli problémomy s alkoholom, iné rodiny našu pomoc
z rôznych dôvodov odmietli. Neskôr sme čiastočne preniesli svoju pozornosť aj na rodiny mimo nášho mesta
a práve tam vidíme obrovský potenciál pre rozvíjanie charity v našom regióne.

3.3 Oslovovanie a získavanie darcov
Na získaní čiastky 3450 eur sa v roku 2010 podieľalo 55 darcov. Z toho bolo 42 darcov pravidelných a 13
darcov prispelo jednorázovo alebo občasne. Veľmi cenná je skutočnosť, že darcovia prispievajú pravidelne a
svoj príspevok považujú nielen za prejav ľudskej solidarity ale aj určitého životného štýlu.
Získavanie darcov patrí medzi najťažšie úlohy všetkých charitatívnych organizácií a naša určite nieje
výnimkou. Vyžaduje to nájsť si čas a odvahu osloviť ľudí s prosbou o finančnú pomoc pre iných.
Nepochopenie a odmietnutie patria k tejto práci rovnako ako úspech. Ak chceme okruh našej pomoci
postupne rozširovať, tejto terénnej práci sa musíme venovať pravidelne.
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3.4 Budovanie povedomia o fonde

Od založenia nášho fondu sme sa snažili osloviť potencionálnych darcov nielen osobným stretnutím, ale aj
formou letáčikov a na našej webovej stránke www.namestovskyanjel.sk . Pomohol nám aj záujem médií o
našu prácu, konkrétne regionálnej televízie TV Oravia ( 1 krátky šot o založení fondu a 1 diskusná relácia na
sociálnu tému ) a týždenníka MY Naša Orava ( 2 články ). Prejavilo sa to napr. v decembri, keď sme boli
vedením mesta vybraní a oslovení ako príjemca finančného výťažku z benefičnej akcie Vianočný kamión,
organizovanej spoločnosťou Coca Cola. Zvyšovanie povedomia o našich cieľoch nám dáva väčšie šance
práve pri osobných stretnutiach s budúcimi darcami.

4. Orgány n.f. Námestovský anjel
Správna rada, správca.
Správna rada je trojčlenná: 1. Jarmila Janidžárová
2. Mudr. Alena Matušáková
3. Pavol Šelian
Správna rada je najvyšším orgánom fondu. Rozhoduje o základných otázkach fondu.
Správca fondu: Ing. Jaroslav Genšor
Správca je štatutárnym orgánom neinvestičného fondu a koná v jej mene.
Revízor : Ing. Emília Nováková
Revízor je kontrolným orgánom fondu. Zúčastňuje sa na schôdzi správnej rady s hlasom poradným.
V tomto hodnotiacom období nenastali zmeny v orgánoch neinvestičného fondu ani neboli vykonané zmeny
v štatúte neinvestičného fondu.
Výročná správa n.f. Námestovský anjel bola prerokovaná a schválená správnou radou dňa 8. 4. 2011 v
súlade so zákonom č. 147/1997 Z.z.

V Námestove dňa 12.4.2011

......................
Jarmila Janidžárová

...........................
Mudr. Alena Matušáková

členka dozornej rady fondu

členka dozornej rady fondu

......................
Pavol Šelian

...........................
Ing. Jaroslav Genšor

člen dozornej rady fondu

správca fondu
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